
 أ

 

فوف المبارك في دلجمعية ال ”BINGKISAN 1 ABAD“العربية في الكتاب  ناشيداأل
 لمدرسة القدسيةا

عروضية( )دراسة تحليلية   

 

 

 

 هذا البحث
مية الحكوميةاإلسالمقدم إلى كلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا   

 إلتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي
 في علم اللغة العربية وأدبها

 
 وضع :

 محمد يحيى مزكي
01001141رقم الطالب :   
 

 قسم اللغة العربية وأدبها
وميةكلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحك  

 جوكجاكرتا
0101 



 ب

 

 

 

 

 



 ج

 

 

 

 الشعار

 

"بدايةالنهاية وعالجها يف المة يف االند"  

 

 اإلهداء

 أهدي هذا البحث خصوصا إىل:

وأمي راضيةعبد الرشاد أيب   

 

 

 



 د

 

 

   



 ه

 

 

 

 

 



 و

 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Al-Anasyid Al-Arabiyyah fī al-Kitāb “Bingkisan 1 

Abad” Li Mubarok Al-Qudsiyyah” adalah skripsi yang berisi tentang nasyid 

nasyid dari qasidah yang popular dilantunkan oleh siswa-siswa dan santri Madrasa 

Al-Qudsiyyah dari kota Kudus. Madrasah Al-Qudsiyyah merupakan sekolah yang 

mengajarkan ilmu Arudh, baik kaidahnya maupun praktiknya. Karena itu, penulis 

berasumsi bahwa sebagian besar syair yang dilantunkan di madrasah al-

Qudsiyyah semestinya sesuai dengan kaidah ilmu Arudl. Oleh karena itu, ingin 

membuktikan asumsi tersebut dengan cara meneliti nasyid nasyid berbahasa Arab 

dalam buku “Bingkisan 1 Abad” karya Mubarok Al-Qudsiyyah dengan 

pendekatan ilmu Arudl. 

Penelitian yang menggunakan analisis ilmu Arudl, yang mana diawali 

dengan mengumpulkan nasyid-nasyid yang berbahasa arab dama objek material 

yang dalam hal ini buku “Bingkisan 1 Abad”. Kemudian setelah terkumpul 

nasyid-nasyid tersebut di “taqti”. Setelah nasyid-nasyid tersebut di“taqti”maka 

akan ditemukan kecocokan nasyid dengan bahr tertentu. 

Hasil penelitian dalam skripsi ini nasyid nasyid dalam buku “bingkisan 1 

Abad” ada yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Arudl dan ada juga yang tidak 

sesuai. 

Kata Kunci: syair berbahasa Arab, bahr, zihaf, illlah, al-Mubarok al-Qudsiyyah, 

Bait. 
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 تجريد

 Bingkisan 1"العربية يف الكتاب  اناشيد"األحتت املوضوع هذ البحث يوضع 

Abad"،  الكتاب " .العربية اناشيداأل يفوهو يبحثBingkisan 1 Abad"  أاناشيد تويحيو 
مجعية الدفوف املبارك من مدرسة القدسية. مجعية الدفوف  تهاوقصائد إسالمية أغن

املدرسة القدسية هي مدرسة . و إاندوانيسيا قدسمدينة يف  قدسيةالاملبارك تقع يف مدرسة 
 ها تنبغي أنأاناشيدالباحث أن لذلك، افرتض . هتطبيقَ و  هقواعدَ  تعلم علَم العروض

بية يف الكتاب العر  اناشيدحبث الباحث األ على هذا،و القواعد العروضية. بتناسب 
"Bingkisan 1 Abad  "حبثا عروضيا ألجل حتقيق االفرتاض املذكورملبارك القدسية ا. 

على مجع األاناشيد العربية يف  ءهذ البحث يستخدم الدراسة العروضية. إبتدا
مث يستمر الباحث على التقطيع من األشعار اجملموعة. ". Bingkisan 1 Abadالكتاب "

 وبعد ذلك مجع الباحث األاناشيد املناسبة يف البحور العروضية.

منها ما  "Bingkisan 1 Abadبية يف الكتاب "العر  اناشيداألأن  يكشفالبحث  اهذ
 . ومنها ماال تناسب هبا ناسب البحور العروضيةت

 قدسية.البية، البحر، الزحاف، العلة، املبارك العر  اناشيداأل الكلمات المفتاحية:
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني حنمده وانستعينه وانستغفره وانعوذ باهلل من شرور أانفسنا 

ومن يضلله فال هادي له. والصالة والسالم ومن سيئات أعمالنا من يهداهلل فال مضل له 
 على حبيب اهلل حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أمجعينأما بعد:

لقد كتب الباحث هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادمية األخرية ولتكميل شرط 
 من الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم اللغة العربية وأدهبا يف كلية اآلداب

وهو حتت . والعلوم الثقافية جبامعة سوانان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
املبارك فوف جلمعية الد”BINGKISAN 1 ABAD“العربية يف الكتاب  اناشيداأل"العنوان 

 "عروضية( )دراسة حتليلية ملدرسة القدسيةيف ا

النقصان  وكان هذا البحث بعيدا عن الكمال والتمام ومن مّث حيتوي فيه من
 والغلط. مث أهديت شكرا وتقديرا على مساعدة يف كتابة هذا البحث، إليكم:

السيد الفاضل الدكتور أمحد فتاح كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .1
سابقا. وكذلك  كا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاجبامعة سوانان كاليجا 

 السيد الدكتور حممد ولدان كالعميد احلايل.
قسم اللغة العربية وأدهبا  الفاضل مصطفى املاجستري كرئيسالسيد  .2

 السيد حممد حنيف أانواري املاجستري. الكلية كاتبالو 
قد  يتهلذا البحث ال ةاملاجستري كمشرفأم انور النعمة  ةالفضيل ةالسيد .3

زودين تألن  اأوقاهت تنصحين بنصيحة صحيحة وأهنتل هاأيام تأهن
 إلمتام هذا البحث. ارتاحهواق اوتشجيعه اوإشرافه ابإرشاده
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 حممد حيىي مزكي
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مجيع املدرسني يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية خاصة يف قسم اللغة  .2
 العربية وأدهبا الذين علموين العلوم املتنوعة، جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.

اللذين قد ربياين  راضيةوأّمي عبد الرشادالوالدين الكرميني احملبوبني: أيب  .4
 وعسى اهلل أن حيفظهما طول الزمان.  ،ربيةت

مجيع األصدقاء جبامعة سوانان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  .6
 "BSA-C"جوكجاكرتا  خاصة قسم اللغة العربية وأدهبا وخاصة 

الذيناعتربهتم مثل عائليت الصغرية بسعادة كبرية خالل دراسيت يف هذه 
 اجلامعة. 

، شكرا  كثري يف إانتهاء هذا البحثقد ساعدتين  اليت انوراإلثنني بيت صاح .7
 كثرياعلى كل شيء.

 أخريا، أرجو أن يكون هذا البحث انافعا جلميع القرّاء. آمني.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي

 

 

 محتويات البحث
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

 ه الفرصة خنص هذايف العامل، ويف هذ يةدباألاألعمال كثري من توجد   
توي األشعار واألدعياء حت واألاناشيد يف هذا البحث .ةالعربي اناشيدالبحث األ

وهو  املوجودة يف العصر احلديث يستخدم الشعر املنثور اناشيدكثري من األوالثناء.
املقروءة يف  اناشيد. كذلك أيضا األيةقافال وأقة بالوزن الشعر الذي ليس له عال
 ةءو قر امل شعارالعامة واأل الطريقة املعروفةاملقروءة ب اناشيدبلدتنا إاندوانيسيا كمثل األ

 . 1دة"يصسمى ب "القت يتال طريقة الغناءب
 لقتعتتغىن يف بلدتنا إاندوانيسيا باللغة العربية اليت  اناشيدكثري من األ 

 أنسبب ب. ذلك احلال اقة هبليس فيها عالها ما كثري منو  بقواعد علم العروض
 يرغيدال رشعو يهتمون بالقواعد علم العروض، بل بن و اليهتم املؤلفني أو الشعراء

احلال يواقع يف الكتاب الذي سوف يكون غرض  يف مساعهم عند الغىن. وهذا
 املادة اليت حيللها الباحث.

 Bingkisan“البحث هو  موضع الكتاب الذي يكون غرض املادة يف هذا 

1 abad” اناشيداأل حيتويالكتاب  قدس. هذاب املدرسة القدسية من املدينة لطال 
 ".الدفوف" بـالطالب من املدرسة املبارك القدسية باملوسيقي مسي  اتهغنأاليت 

األاناشيد اإلسالمية. والغىن الذي يستخدم  اءمستخدمة عند غنوالدفوف هو آلة 

                                                           
"القاصدة" ليس الذي يقصد في علم العروض، ولكن القصدة في هذا المقام هو كما يفهمه أكثر  4

 إندونيسيين، وهو الغنى من الشعر العربية بآلة متفرقة، أم بالدفوف أو أي موسيق كان.
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بقواعد علم  يف هذا الكتاب مناسب اناشيداأل وبعض ضرة.ـاحلالدفوف مسي ب
يف هذا الكتاب تغىن مبوسيقي  اناشيدالعروض، ومنها ال يناسب به. كان األ

املوسيقي والغىن  " موجود يف إاندوانيسيا قدميا. هذاضرةاحل" دائما. وكان ضرةاحل
هبذا املوسيقي  اناشيدتؤدي يف املناهج الدينية. عندما تغىن األ اناشيدعن األ

فخلقت الطبيعة القدسية يف ذلك املنهج الدينية. ومن اآلن اىل اآلن كان هذا 
 . 2ا كمثل يف زمااننا اآلناملوسيق قادم

مشهورا يف بيئة  "ضرة"احل ىوسيقمب اناشيديف زمااننا اآلن، يكون غىن األ 
جتري يف بيئة املدرسة القدسية وهم ه الظاهرة الطالب الساكنني يف املعهد. وهذ

 .”Bingkisan 1 Abad”كتابا  اناشيدفصار اجلمع من ذلك األ اناشيدجيمعون األ
 ألفكما شرحنا من قبل.   "ضرة"احل ىسيقتغىن مبو  اناشيدواآلن كثري من األ

، بدون االهتمام على فقط ىناسب بصوت املوسيقجبعلها ت اناشيداأل الؤلف
 بقواعد علم العروضال بد أن حيلل الباحث ما تناسب ، لذلك. قواعد العروض

 .”Bingkisan 1 Abad“يف الكتاب ما  ، خاصة فقط
املدرسة القدسية  لتحليله. ألن يفجمتذب  ”Bingkisan 1 Abad“فالكتاب  

هذه ظاهرة حني و  ،كثريا فيها  اناشيدبحثون األتعلم العروض و  التالميذ درست
يف  ”Youtube“نظر اىل يوتب ان

https://www.youtube.com/watch?v=TDVMbk81smk.  أن رئيس هناك انرى
يف ذ مدرسة القدسية يبحثون كثريا لف القصيدة ومجيع تالميؤ الدفوف وممجعية 
 .يف ذلك الشعراملطبوقة قواعد العلم العروض هو  بحثاملمن " و شيخنا"شعر 
اليت بية وكذلك اإلاندوانيسية واجلاوية العر  اناشيداألخرى انستمع كثري األ الةاحلويف 

 "املنشدين" ضرةل مجعية احلائر إاندوانيسيا مثو من سائر د ضرةأغنتها مجعية احل
                                                           

Perubahan Musik Rebana Menjadi Kasidah Modern Di Bagus Susety, 0

Semarang Sebagai Suatu Proses Dekulturasi Dalam Musi Indonesia Dalam Jurnal 

Pengetahuan dan Pemikiran Seni Volume VI No. 2/Mei-Agustus 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=TDVMbk81smk
https://www.youtube.com/watch?v=TDVMbk81smk
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 "األخوة" احلضرة مجعيةو  من سيمارانج "الزاهر"و سيمارانج "باب املصطفى"و
 .كمرجعها  من مدرسة القدسية اليت اختدت محعية احلضرة "املبارك" اكرتاجوكج

 ”Bingkisan 1 Abad“يف هذا الكتاب  اناشيده هي احلجة املهمة لبحث األهذ
 اناشيداألوال يبحث الباحث القافية لكثرة  جلمعية املبارك من املدرسة القدسية.

 .بياتهأو 
 

 تحديد المسألة .ب

الذين ال يناسبون  اناشيدمطابقة خللفية اليت قدمه الباحث عن مسألة األ
ليكون و  بقواعد علم العروض، مث لوصول اىل الغرض الذي أراده الباحث

 الباحث حتديدا فيما يلى:سهال لتحليل هذا البحث فرتكز 
 ؟"Bingkidsn 1 Abadكتاب "  أاناشيدما البحور املستخدمة يف  .1
 ما الزحافات والعلل املستخدمة فيها؟ .2

 فوائدهو  ض البحثاغر أ .ج

 أما األغراض والفوائد يف هذ البحث هي:

 Bingkisan 1يف الكتاب "يف األاناشيد العربية املوجودة  ملعرفة البحور .1

Abad"  قدسية. الالذي مجعه الطالب من املدرسة املبارك 
يف الكتاب ملعرفة الزحافات والعلل املستخدمة يف األاناشيد العربية  .2

"Bingkisan 1 Abad". 
 اناشيدألاي زيادة علم املعرفة عن التحليل ة من هذا البحث هفائدوال .3

 .بيةالعرب
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 التحقيق المكتبي .د

املاضي،  2216يف السنة " Bingkisan 1 Abadلقد صدر هذاالكتاب "
وبعد أن طلب الباحث عن هذا الكتاب، ال جند البحث الذي حيل هذا 
الكتاب. ولكن دراسة التحليلية لعلم العروض كثري من الناس يستخدموانه 

 Bingkisan 1املوجودة يف هذا الكتاب " اناشيداليت تشابه األ اناشيدلتحليل األ

Abad "رك القدسية مثل األحباث يلي:الذي مجعه الطالب من مدرسة املبا 
البحث موضوعه "قصيدة الربدة لإلمام البوصريي دراسة حتليلية لعلم  .1

العروض" كتبه أرحم، طالب األدب العريب، كلية األدب، مجعية حسان 
املشهورة  اناشيديف قصيدة الربدة هي أحد من األ اناشيدالدين ماكسار. األ
تغىن يف املكان فيه التعليم عن  يف هذاه القصيدة اناشيديف إاندوانيسيا. األ

علوم الدين. هذا البحث يبحث عن التحليل من اناحية علم العروض 
 وقافياته. لكن، اكثر البحث فيه البحث عن القاية اليت استخدمتها املألف.

شعره يف "النسيب" )دراسة حتليلة يف علم و  البحث موضوعه "أمحد شوقي .2
علوم و  إرموايت، الطالبة من كلية األدبالقايف(" كتبته النساء و  العروض

الثقافة، مجعية اإلسالمية احلكومية سوانان كاليجكا جوكجاكرتا. يف هذا 
 البحث يبحث عن حبور يف ذالك األشار وكذالك قافيته.

البحث موضوعه "دوان صيحة الشعوب للورا األسيوطي )دراسة تطبيقية   .3
ة العراية وأدهبا، كلية األدب عروضية وقافية(كتبته زيارة الطالبة قسم اللغ

وعلوم الثقافة، مجعية اإلسالمية احلكومية سوانان كاليجكا جوكجاكرتا. هذا 
ست و  احلديث اليت غري مناسب بالتفاعيل اناشيدالبحث يبحث عن  األ

 تلميذه.و  عشرة وزانا الذي حدده اخلليل ابن أمحد الفراهيدي  البصري
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هكذ هلذا و  العربية، اناشيدعن األوالعالقة من كل التححقيق، هم يبحثون 
 Bingkisan 1العربية لكن حمددة يف الكتاب " اناشيدالبحث، يبحث عن األ

Abad ".فقط 

 

 اإلطار النظري .ه

يف هذا الكتاب  اناشيدن انفصل األألنيل غاية الفهم وانستطيع 
"Bingkisan 1 Abad"  بقواعد علم العروض، ينبغي أن يهتم الكاتب هذاه

 الفكرات فيما يلي:
 

 التقطيع .1
اذا  .3التقطيع هو عرض البيت على األصول لتمييز صحيحه من فاسده

 وجد الباحث النشيد يف هذ البحث فبدأ بالتقطيع، مثل: 
 البحر والبيت .2

 قد تركب الشعر العريب امللتزم بالبيت. ويف كل بيت الشعر احلشو
قسم األوسط، و  والضرب. هذا احلال دال على التفريق بني قسم األول،

وقسم األخري، وملعرفة احلشو من ذالك البيت. وبعد ذالك، حل الباحث 
 ذلك البيت بالبحر املناسب.

والبحر هو الوزن اخلاص املكرر يف الشعر حىت أن يكون الوزن 
، مث زاد 14 منتظما يف بيت واحد. البحر يف علم العروض ينقسم اىل

 2ذلك البحور فيما يلى:و  اإلمام األخفش حبرا واحدا.
                                                           

1 
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 حبر الطويل (أ
حبر الطويل هو أكثر البحر مستخدمه الشعراء. مسي هذا 

ر بيت كثري فطال بتمام أجزائه. البحر طويال ألن هلذا البح
 أجزائه هي:و 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن * فعولن مفاعيلن فعولن 
 مفاعيلن.

الطويل زحافان وعلة ممكن استخدمهما هذا البحر، لبحر 
( القبض، وهو حذف اخلامس الساكن مثل: فعولن 1وهو : 

( الكف، وهو حذف 2مفاعيلن صار مفاعلن. و  صار فعول
السابع الساكن من مفاعيلن صار مفاعيل. أما علة يف هذ 
البحر فهو: احلذف، وهو إسقاط السبب اخلفيف من آخر 

 4التفعيلة. 
 املتقاربحبر  (ب

مسي متقاربا لتقارب أجزائه واتصاهلا وإهنا مخاسية كلها، يشبه 
 بعضه بعضا. أجزائه هي:

 فعولن فعولن فعولن فعولن * فعولن فعولن فعولن فعولن.
لبحر املتقارب زحافات وعلل ، والزحافات يف هذا البحر 

( القبض وهو حذف 1هي: أما الزحاف يف هذا البحر هو: 
( اخلرم وهو 2ن فعولن صار فعوُل. اخلامس الساكن م

( الثرم 3حذف أول الوتد اجملموع من فعولن صار فْعلْن. 
وهو خرم يدخل على فعولن املقبوضة فتفعيلة فعول صار 

( القصر وهو حذف 1فْعُل. أما العلل يف هذ البحر فهو:  
                                                           

 .95(، ص. العربيدار الفكر :  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع1
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ساكن السبب اخلفيف وتسكني متحركه مثل: فعولن صار 
السبب اخلفيف من آخر  ( احلذف وهو إسقاط2فعوْل.

( البرت وهو اجلمع بني 3التفعيلة مثل: فعولن صار فعو. 
 6القطع مثل: فعولن صار فْع.و  احلذف

 حبر اهلزج (ج
قيل العريب يغىن أو يتهزج هبذا البحر، ولذلك مسي هذا 
البحر هزجا. وهذا البحر يضطرب شبه هزج الصوت، 

 أوزاانه:
 مفاعيلن مفاعيلن * مفاعيلن مفاعيلن.

علل، أما الزحاف يف هذا البحر وهو: و  بحر اهلزج زحافاتل
( القبض وهو حذف اخلامس الساكن من مفاعيلن صار 1

( الكف وهو حذف السابع الساكن من 2مفاعلن. 
( اخلرم )العلة جتري جمرى الزحاف( 3مفاعيلن صار مفاعيُل. 

( 2وهو حذف امليم من مفاعيلن صار فاعيلن أو مْفعولن. 
( الشرت 4كف، مفاعيلن صار مفعوُل. و  رماخلرب وهو خ

( 1قبض، مفاعيلن صار فاعلن. والعلة فيه: و  وهو خرم
احلذف وهو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة مثل: 

 7مفاعيلن صار فعولن.
 حبر الوافر (د

مسي هذا البحر وافرا لوفور وتدا بوتد. وقيل لوفور حركاته. 
 أوزاانه:

                                                           
 .012 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع6
 .131 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع7
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 مفاعلنت مفاعلنت مفاعل.مفاعلنت مفاعلنت مفاعْل * 
( العصب وهو 1الزحاف فيه: و  لبحر الوافر زحافات وعلل،

إسكان احلرف اخلامس الساكن مثل: مفاعلنت صار 
الكف مثل: مفاعلنت و  ( النقص وهو العصب2مفاعيلن. 

( العقل وهو حذف اخلامس املتحرك مثل: 3صار مفاعيُل. 
الوتد ( العضب وهو حذف أول 2مفاعلنت صار مفاعلن. 

( القصم وهو علة 4اجملموع مثل: مفاعلنت صار مْفتعلن. 
جتري جمرى الزحاف مثل: مفاعلنت صار مفاعْلنت صار 

( العص )علة جتري جمرى الزحاف( وهو جرم 6مفعولن. 
)حذف أول الوتد اجملموع( يدخل مفاعلنت املعصوبة 
املكفوفة مثل: مفاعلنت صر مفاعْلنت صار مفاعْلت صار 

( اجلمم )علة جتري جمرى الزحاف( وهو خرم 7مْفعوْل. 
فعصب فعقل مثل: مفاعلنت صار فاعلنت صار فاعلنت صار 
فاعلن. أما العلة يف هذا البحر هي القطف، وهو علة 

 8مزدوجة بني احلذف والعصب.
 حبر البسيط (ه

بدأ حبر البسيط بسبابني يف تفعيلة األوىل اليت تتكون من 
طا ألانه اانبسط عن مدى مسي هذاالبحر بسيو  سبعة أحرف.

 الطويل. أوزاانه:
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن *  مستفعلن فاعلن 

 مستفعلن فاعلن.

                                                           
 .121 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع8
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يف هذا البحر، وهو:  العلةو  لبحر البسيط أانواع من الزحافات
( اخلنب وهو حذف الثاين الساك ف مستفعلن صار 1

( الطي وهو حذف الرابع 2 فاعلن صار فعلن.و  مفاعلن
 ( اخلبل وهو اخنب3علن. علن صار مْفتمستففالساكن 

والعلة يف هذ البحر هي :  مستفعلن صار فعلنت.الطي فو 
قبله تسكني ما و  القطع وهو حذف ساكن الوتد اجملموع

 1مستفعلن صار مْفعولن.ف
 حبر الرجز (و

مسي البحر رجزا الضطرابه كاضطراب الناقة. هذا البحر 
يشبه النثر. يقع يف النفس. وهذا البحر و  مجيل يف السمع

 أوزاانه:
 مستفعلن مستفعلن ميتفعلن * مستفعلن مستفعلن ميتفعلن.

، والزحاف يف هذا البحر فهو: علة و  زحافاتو  لبحر الرجز
( اخلنب وهو حذف الثاين الساكن من مستْفعلن صار 1

( الطي وهو حذف الرابع الساكن من مستفعلن 2مفاعلن. 
الطي ف و  ( اخلبل وهو إمجاع اخلنب3صار مْفتعلن. 
مستفعلن قطع فو  ( الكبل وهو خنب2فعلنت. مستفعلن صار 

( القطع وهو حذف 1صار فعولن. فالعلة يف هذا البحر: 
مستفعلن صار تسكني ما قبله فو  موعساكن الوتد اجمل

 12مْفعولن. 
 

                                                           
 .82(، ص. دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع2

 .113 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع42
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 حبر السريع (ز
 مسي هذا البحر سريعا ألانه يسرع يف اللسان. أوزاانه:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مفعوالت * 
 مفعوالت.

( 1، الزحاف يف هذا البحر هو:العللو  زحافاتلبحر السريع 
اخلنب وهو حذف الثاين الساكن من مستفعلن صار 

( الطي وهو حذف الرابع الساكن من مستفعلن 2مفاعلن. 
الطي ف و  ( اخلبل وهو إجتماع اخلنب3صار مْفتعلن. 

( الصلم 1: لعلة هذا البحر هيا. و مستفعلن صار فعلنتْ 
وهو حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة، مفعوالت صار 

( 3( مشطورة موقوفة مثل: مفعوالُت صار مفعوالْن 2فعلن.
( مكسوفة 2خمبول مكسوف مثل: مفعوالت صار فْعلْن. 

( مطوي موقوف 4مطوية مثل: مفعوالت صار فاعلن. 
 11مثل: مفعوالت صار فاعالْن. 

 حبر الكامل (ح
 هو حبر فيه ثالثني حركة. وزانه:حبر الكامل 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن.
الزحاف يف حبر الكامل هو: و  ،علل و  لبحر الكامل زحافات

( اإلضمار وهو  تسكني الثاين املتحرك ف متفاعلن صار 1
( الوقص وهو حذف الثاين املتحرك ف 2مْستفعلن. 

 وهو إجتماع اإلضمار ( اخلزل3متفاعلن صار مفاعلن. 

                                                           
 .170 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع44
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الطي ف متفاعلن صار مفتعلن. وللعلة هذ البحر فهو : و 
( احلذذ وهو حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة مثل: 1

( الرتفيل وهو زيادة سبب خفيف 2متفاعلن صار فعلْن. 
على ما آخره وتد جمموع مثل: متفاعلن صار متفاعالتن. 

ا آخره وتد جموع ( التذييل وهو زيادة حرف ساكن على م3
( القطع وهو حذف 2مثل: متفاعلن صار متفاعالن. 

تسكني ما قبله مثل: متفاعلن صار و  ساكن الوتد اجملموع
 12فعالتن. 

 حبر املديد (ط
 مسي البحر مديدا لتمدد سباعية حول مخاسية. وزانه:
 فاعالتن فاعلن فاعالتن * فاعالتن فاعلن فاعالتن.

( 1، والزحاف فيه: والعلة تلبحر املديد يقع فيه من الزحافا
اخلنب، وهو حذف الثاين الساكن مثل : فاعالتن صار 

( الكف، وهو حذف السابع 2فاعلن صار فعلن. و  فعالتن
( الشكل، وهو 3الساكن مثل: فاعالتن صار فاعالت. 

والعلة يف هذ  الكف مثل: فاعالتن صار فعالت.و  خنب
آخر احلذف وهو إسقاط السبب اخلفيف من البحر هي: 

 13التفعيلة فاعالتن صار فاعلن
 حبر الرمل (ي

                                                           
 .113 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع40
 .11 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع41
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حبر الرمل هو حبر الذي يشبه رمل احلصري بضم بعضه غلى 
هذا البحر يسرع يف النطق. ويستعمل هذا البحر و  بعض.

 لسراع املشي. وزانه:
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن * فاعالتن فاعالتن فاعالتن.

( 1فهو: . الزحاف يف هذا البحر عللو  لبحر الرمل زحافات
احلذف وهو حذف الثاين الساكن من فاعالتن صار 

الكف ف فاعالتن و  ( الشكل وهو إمجاع اخلنب2فعالتن. 
( الكف وهو حذف السابع الساكن من 3صار فعالت. 

( احلذف وهو إسقاط 1فاعالتن صار فاعالت. والعلة فيه: 
( 2السبب اخلفيف من آخر التفعيلة فاعالتن صار فاعلن. 

تسكني متحركه ف و  حذف ساكن السبباخلفيفالقصر وهو 
( التسبيغ وهو زيادة حرف الساكن 3فاعالتن صار فاعالْن. 

 12على ما آخره سبب خفيف ف فاعالتن صار فاعالتان..
 حبر اخلفيف (ك

هذا البحر أخف السباعيات. هذا البحر يتكون من سببني 
 خفيفني والوتد. وزانه:

 مستفع لن فاعالتن.فاعالتن مستفع لن فاعالتن * فاعالتن 
لبحر اخلفيف زحافات وعلتان ، أما الزحاف يف هذا البحر 

( اخلنب وهو حذف الثاين الساكن مثل: فاعالتن 1هو: 
( الكف وهو 2مستفع لن صار مفاعلن. و  صار فعالتن

مستفع و  حذف الثاين الساكن مثل: فاعالتن صار فاعالتُ 
لكف ( الشكل وهو إمجاع اخلنب وا3لن صار مستفع ل. 

                                                           
 .162 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع41
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( 1مثل: مستفع لن صار مفاعل. والعلة يف هذا البحر هي: 
احلذف وهو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، 

( خمبون مقصور، من مستفع لن 2فاعالتن صار فاعلن. 
 14صار فعولن..

 حبر املنسرح (ل
 هذا البحر سهل يف النطق. وزانه:

مستفعلن مفعوالت مستفعلن * مستفعلن مفعوالت 
 مستفعلن.

لعلة هذا البحر هي: و  ،علةو  زحافات لبحر املنسرح 
الكسف وهو حذف السابع املتحرك من مفعوالت صار 

( اخلنب وهو 1مفعولن. اما الزحاف يف هذا البحر هو: 
( 3( الطي حذف الرابع الساكن 2حذف الثاين الساكن 
والعلة يف هذ البحر هي:  الطي.و  اخلبل وهو إمجاع اخلنب

ابع املتحرك مثل مفعوالُت صار الكسف وهو حذف الس
 16صار مفعولن.و  مفعوال

 حبر املضارع (م
وتدان و  أحد التفعيلة من هذا البحر يستعمل وتدا جمموعا،

 مفروقني. وزانه:
 مفاعيلن فاع التن * مفاعيلن فاع التن.

                                                           
 .152 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )ض والقوافيالشافي في العرو، هاشم صالح مناع41
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( الكف وهو حذف السابع 1لبحر املضارع الزحاف وهو: 
 17الساكن مثل: مفاعيلن صار مفاعيل.

 املقتضبحبر  (ن
 يقطع هذا البحر تفعيلة من حبر املنسرح. وزانه:

 مفعوالت مستفعلن * مفعوالت مستفعلن.
( الطي وهو حذف الرابع 1وهو:  انزحافلبحر املقتضب 

( اخلنب وهو حذف 2الساكن مثل: مستفعلن صار مْفتعلن. 
 18الثاين الساكن، مفعوالت صار فاعالُت.

 حبر اجملتث (س
ن حبر املنسرح أيضا، والفرق يقطع هذا البحر تفعيلة م

 بينهما، بدأ هذا البحر من التفعيلة "مستفعلن". وزانه:
 مستفع لن فاعالتن * مستفع لن فاعالتن.

( اخلنب وهو حذف الثاين 1وهو:  اتزحافلبحر اجملتث 
( الشكل 3( الكف وهو حذف السابه الساكن.2الساكن. 

احلرف ( التشعيث وهو حذف 2الكف. و  وهو إمجاع اخلنب
 11األول من الوتد اجملموع يف فاعالتن صار مْفعولن.

 حبر املتدارك (ع
التأخري و  هذا البحر يشبه حبر املتقارب، وهو تقدمي السبب

 السبب. وزانه:
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن * فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن.

                                                           
 .151 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع47
 .020 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع48
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، أما الزحاف يف هذا البحر هو: عللو  زحافلبحر املتدارك 
الثاين الساكن، فاعلْن صار ( اخلنب وهو حذف 1

( القطع وهو حذف 1والعلة يف هذا البحر هي: فعلْن.
( التذييل وهو 2ساكن التد اجملموع، فاعلن صار فْعلْن. 

زيادة حرفال ساكن الوتد اجملموع يف آخر التفعيلة، فاعلن 
( الرتفيل وهو زيادة سبب خفيف على 3صار فاعالْن. 

 22فاعلن صار فعالتْن. الوتد اجملموع يف آخر التفعيلة،
 

 الزحاف .3
الزحاف لغة : اإلسراع، واصطالحا : تغيري يلحق بثواين أسباب 

 :22مهاو  .  الزحاف انوعان،21غريهو  األجزاء للبيت الشعر يف احلشو
 الزحاف املفرد (أ

وهو الزحاف الذي يواقع يف السبب يف التفعيلة الواحدة. 
 هذا الزحاف يتكون من مثاانية األجزاء، وهي:

اإلضمار، وهو تسكني الثاين، حنو: مَتفاعلن صار  (1
 مْتفاعلن.

اخلنب، وهو حذف الثاين الساكن، حنو: مستفعلن  (2
مفاعلن، فاعلن صار فعلن، مفعوالت و  صار متفعلن
 فعوالت، فاعالتن صار فعالتن.و  صار معوالت

                                                           
 .015 (، ص.دار الفكر العربي:  بيروت، )الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع02
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الطي، وهو حذف الرابع الساكن، حنو: مستفعلن  (3
 مفعالتمفتعلن، مفعوالت صار و  صار مستعلن

 فاعالت.و 
الوقص،وهو حذف التاين املتحرك، حنو: متفاعلن  (2

 صار مفاعلن.
العصب، وهو تسكني اخلامس الساكن، حنو:  (4

 مفاعيلن.و  مفاعَلنت صار مفاعْلنت
القبض، وهو حذف اخلامس الساكن، حنو: فعولن  (6

 صار فعول، مفاعيلن صار مفاعيلن.
العقل، وهو حذف اخلامس املتحرك، حنو: مفاعلنت  (7

 مفاعلن.و  صار مفاعنت
الكّف، وهو حذف السبع  الساكن، حنو: مستفع لن  (8

صار مستفع ل، فاعالتن صار فاعالت، فاع التن 
 فاع الت.

 
 الزحاف املركب (ب

مسي الزحاف املركب يف الكتاب اآلخر الزحاف املزدوج.    
الزحاف املركب هو الزاف الذي يواقع يف سببني على 

 أربعة أقسام، وهي:التفعيلة. هلذا الزحاف 
الطي، حنو: مستفعلن صار و  خبل، وهو اجتماع اخلنب (1

 فعالت.و  فعلنت، مفعوالت صار معالتو  متعلن
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الطي، حنو: متفاعلن صار و  خزل، اجتماع اإلضمار (2
 مفتعلن.و  مْتفعلن

شكل، وهو اجتماع اخلنب والكف، حنو: فاعالتن  (3
 صار فعالت، مستفع لن صار مستفع ُل.

العصب والكف، حنو: مفاعلنت  انقص، وهو اجتماع (2
 صار مفاعْلُت.

  علة .2
، واصطالحا تغيري بني األوتاد واألسباب واقع يف 23علة لغة املرض

العروض والضرب الزم هلا، حبيث اانه إذا حلق بعروض أو ضرب يف 
. علة 22أول بيت من القصيدة وجب استعماله يف سائر أبياهتا

 تنقسم اىل قسمني، ومها:
 علة الزيادة (أ

 الزيادة ثالثة أقسام، وهس: لعلة
الرتفيل، وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع،  (1

 حنو: فاعلن صار فاعالتن، متفاعلن صار متفاعالتن.
التذييل، وهو زيادة حرف الساكن على ما آخره وتد جمموع،  (2

حنو: متفاعلن صار متفاعالْن، مستفعلن صار مستفعالْن، 
 فاعلن صار فاعالْن.

وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب  التسبيغ، (3
 خفيف، حنو: فاعالتن صار فاعالتاْن.

                                                           
مأمون عبدالحليم، العروض والقافية  بين التراث والتجديد، )السعودية : مكتبة دار امعالم الثقافية، 01

 .31 (، ص.0226

 
Ikhlas, 1995),hlm.  149.-(Surabaya : Alu Arudl dan Qawafi IlmHamid Mas’an, 01 
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 علة النقص (ب
 ، وهي:24هلذاه علة عشرة أقسام

احلذف، وهو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة،  (1
 فعولن، فعولن صار فعو.و  حنو: مفاعيلن صار مفاعي

 القطف، وهو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة (2
 فعولن.و  ماقبله، حنو: مفاعلنت صار مفاعلْ إسكان و 

تسكني ما قبله، و  القطع، وهو حذف الساكن الوتد اجملموع (3
 فعالتن، فاعلن صار فاعلْ و  حنو: متفاعلن صار متفاعلْ 

 مفعولن.و  فْعلْن، مستفعلن صار مستفعلْ و 
تسكني و  القصر، وهو حذف ساكن السبب اخلفيف (2

اعيلن صار متحركه، حنو: فاعالتن صار فاعالْت، مف
 مفاعيْل.

القطع، حنو: فاعالتن صار و  الُبرت، وهو اجلمع بني احلذف (4
 فاعْل، فعولن صار فْع.

احلذذ، وهو حذف الوتد اجملموع من آخر التفعيلة، حنو:  (6
 فْعلْن.و  فعلن، مستفعلن صار مستفْ و  متفاعلن صار متفا

الصلم، وهو حذف الوتد املفروق، حنو: مفعوالت صار  (7
 ْن.فْعلُ و  مفُعوْ 

الوقف، وهو تسكني آخر الوتد املفروق، حنو: مفعوالُت  (8
 صار مفعوالْت.

                                                           
 .35(، ص. Idea Pressأحمد فاتح، كشفالخافي في العروض والقوافي، )جوكجاكرتا : 01
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الكسف، حذف آخر الوتد املفروق، حنو: مفعوالت صار  (1
 مفعولن.و مفعوال 

تشعيث، وهو حذف حرف الثاين يف أول الوتد اجملموع،  (12
 حنو: فاعالتن صارفاالتن ومفعولن، فاعلن صار فالن وفْعلن.

 بشكل النشيد. اناشيدتطبيقا لألو هذا علم العروض 

 مناهج البحث .و

 انوع البحث .1
 هذا البحث يستخدم املنهج الوصفي التحليلي. وهو املنهج إلخرتاع  
بعد ذلك وصف و  شرح املسائل املوجودة يف هذا البحث بطريقة منتظم،و 

 .26الباحث بالبينات واستمر بالتحليل
 مصادر البحث .2

العربية يف التاب  اناشيدالبادرة األوىل طلب الباحث األ  
“Bingkisan 1 Abad”  للبينات األساسي. وبعده طلب الباحث

البياانات األخرى احملتاجة يف هذا البحث. أما لبينات احملتاجة بوصف 
 الكتاب أو اجملالت أو البينات األخرى.

 
 طريقة حتليل البياانات .3

 هذا البحث سنراه فيما يلي: تحليل للفطريقة 
عية مجل ”Bingkisan 1 Abad“العربية فالكتاب  اناشيدمجع األ  .أ

 بارك القدسية.الدوف امل
                                                           

Teori Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Nyoman Kunta Ratna, 06

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53 
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 اجملتمع. اناشيدالتحليل بتقطيع األ  .ب
 العريب بقواعد علم العروض. اناشيدتعيني األ  .ج
 

 نظام البحثز. 

 لتوضيح هذا البحث يستخدم الباحث انظام البحث فيما يلي: 
خلفية البحث، حتديد يشتمل و  ألباب األول، وهو املقدمة هلذا البحث 

، اإلطار النظري، مناهج منافعه، التحقيق املكتيبو  البحث، غرض البحث
 انظام البحث.البحث و 

" Bingkisan 1 Abadالباب الثاين، وهو يشرح عن الكتاب "  
الذي حيلله الباحث. يشتمل هذا الباب خلفية كتبه، كيف مجعه الطالب 

 Bingkisanوصفي هذا الكتاب "ملدرسة القدسية. مث يستمر الباحث إىل 
1 Abad." 

" ملدرسة Bingkisan 1 Abadالباب الثالث، وهو حتليل الكتاب "
العربية يف  اناشيدالقدسية. يشتمل هذا الباب البحور املستخدمة لكل األ

وافق البحور وما التيت اناشيدتفصيل األو  "Bingkisan 1 Abadالكتاب "
 ال يوافقه.

تنتيج و  تام الذي يشتمل اخلالصة من حتديد البحثختالباب الرابع، وهو اال
 ختتام. االكلمة و  البحث
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 الباب الرابع

 االختتام

 الخالصة .أ

ومنها ما تناسب وما ال مائة موضوع شعر.   Bingkisan 1 Abadلكتاب 
املناسبة  اناشيداألتناسب بقواعد علم العروض. وقد شرح الباحث عن 

منها ما تكرر و  .لبحور العروضية  مع الزحاف وعللها يف الباب الثالثبا
وهذا هو البحور املستخدمة  مرة. وهي شعر األسنوية فيبحثه الباحثمرات 

 مع الزحاف وعللها.

 البحور المستخدمة .0
 ملبارك القدسية "Bingkisan 1 Abad"البحور املستخدمة يف الكتاب 

 :يشتمل اىل مثاانية حبور، وهي
مناسب املنظمة هبذ البحر  اناشيداألكل من و  ،حبر الطويل (أ

 .البحور العروضيةب
ه مناسب بقواعد علم أاناشيدكل من و  ،رباحبر املتق (ب

 العروض.
البحور شعر يف بيته اليناسب ب البحر اهذ يف، حبر اهلزج (ج

"بدأانا" جند النشيدألن يف  بدأانا.الشعر وهو  العروضية
 مفاعيلنت.و  التفعيلة اجلديدة وهي مفاعلنت
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، يةالعروض البحورغري مناسب ب انشيدهلذا البحر ، حبر الوافر (د
ألن جند يف هذ البحر تفعبلة  صالة بالسالم. النشيد وهو

 مْفعوالتن، وهو ليس من تفعيلة الوافر.
غري مناسب  النشيدلبحر البسيط بيت من ، حبر البسيط (ه

ألن يف هذ  "احلج". النشيدوهو بيت من  يةالعروض البحورب
ُمَفعلنْت، ومها و  جند اتفعيلة اجلديدة وهو مْفعوالتنلنشيد ا

 ليس من تفعيلة البسيط.
فيه بيت غري  انان الذانشيدحر له بيف هذا ال ،حبر الرجز (و

خذ  النشيدو  أسنوية النشيد، وهو يةالعروض البحورمناسب ب
 ويف النشيد أسنوية جند تفعيلة مفعوالتن ألن يف النشيد بدال.

خذ بدال جند التفعيلة اجلديدة وهو متفاعلنت. ومها ليس 
 تفعيلة الرجز.

يناسب ان الذي من أبياهتما الانشيدهلذا البحر ، حبر الكامل (ز
 النشيدو  صفوة الرمحن النشيدالغروض وهو  يةالعروض البحورب

رمضان  للنشيد صفوة الرمحن تفعيلة فعولن، وللنشيد رمضان.
مفاعيلن. تلك التفعيالت ليس لبحر و  جند تفعيلة فعولنت

 الكامل.
الذي من أبياته ال يناسب  أاناشيدهذا البحر  يف، حبر الرمل (ح

 قد كفاين،و  حسن اخلامتة، النشيدوهو  يةالعروض البحورب
حسن اخلامتة التفعيلة  جند يف النشيد فينا.و  إن جربمت،و 

 قدكفاين التفعيلة مفاعيلن يف النشيدفاعلنت. وجند 
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إن جربمت التفعيلة فاعالت. وتلك يف النشيدمْفعوالتن. وجند و 
 التفعيالت ليس لبحر الرمل.

 
 

 الزحافات والعلل المستخدمة .0
 أما الزحافات والعلل املوجودة يف البحور املستخدمة هي:

 .القبض وال علة فيه زحافهلذا البحر حبر الطويل،  (أ
لبحر املتقارب زحاف وعلة. الزحاف فيه القبض. ، رباحبر املتق (ب

 والعلة فيه احلذف.
 وال علة فيه. لبحر اهلزج زحاف القبض، حبر اهلزج (ج
لبحر الوافر زحاف وعلة. الزحاف يف هذا البحر ، حبر الوافر (د

 والعلة فيه القطف.. عصب
وعلة. الزحاف فيه اخلنب. لبحر البسيط زحاف ، حبر البسيط (ه

 والعلة يف هذا البحر القطع.
علة واحدة. الزحاف األول هو و  لبحر الرجز زحافان، حبر الرجز (و

اخلنب. والزحاف الثاين هو الطي. أما العلة يف هذا البحر هو 
 القطع.

علة. الزحاف يف حبر الكامل و  لبحر الكامل زحاف، حبر الكامل (ز
 اإلضمار. والعلة فيه القطع.

لبحر الرمل زحاف وعلة. الزحاف فيه اخلنب. والعلة ، حبر الرمل (ح
 فيه احلذف.
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 قترحاال .ب
 أرى أانهانقرتح قليال للكاتب التايل. بعد اانتهاء هذ البحث امسح يل أن ا

ا الشعراءاإلاندوانيسيون. لفهخاصة ما أالعربية  اناشيدينبغي أن يبحث األ
أكثرها تبحث فيما ألفها الشعر العروضية املوجودة يف ث و أن البححيث 
ها ألفالعربية املألوفة يف إاندوانسيا و  اناشيدمن األ اكثري مع أن هناك  ، العرب

 .اإلاندوانيسيون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

129 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 بغداد: منشورات املثىن القافية،و  فن التقطيع الشعر، 1177خلوصي، صفاء، 

ألوزان الشعر، علم العروض دراسة ، 2223عبد اجلليل يوسف، حسين، 
 .: للنشر والتوزيعوالتحليل،واستدراك

 .جوكجاكرتا: إديا فرسكشف اخلاِف يف العروض والقوايف، ، 2216فاتح، أمحد، 

 .القدس: املبارك قدسية املنحات القدسية يف العروض والقافية،لطفي، سيف الدين، 

السعودية: د، العوض والقافية بني الرتاث والتجدي، 2226مأمون عبد احلليم وجيه، 
 .مكتبة دار املعلم السعودية

مدينة: دار العروض والقوايف عند أيب العالء املعرى، ، 2226حممد عبد اجمليد الطويل، 
 .غيب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسئولية حمدودة

 بريوت:دار الفكر العريب.القوايف، و  الشايف يف العروض،  2223مناع، هاشم صاحل،

Hamid, Mas’an, 1995. Ilmu Arudl dan Qawafi. Surabaya: Al-Ikhlas. 

Idris, Mardjoko, 2009. Kritik Sastra Arab Pengertian, Sejaran dan Aplikasinya. 
Yogyakaarta: Teras. 

Ma’mun, Titin Nurhayati, 2014. Pengaruh Syair Arab terhadap Pola Syi’iran di 
Jawa Barat. Bandung. 

Ratna, Nyoman Kuntha. 2008. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



 

130 

 

Suroso, dkk, 2009. Kritik Sastra. Yogyakarta : Elmatera Publishing. 

Susetyo, Bagus, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni (Perubahan Musik Rebana 
Menjadi Kasidah Modern di Semarang Sebagai Suatu Proses Dekulturasi 
Dalam Musik Indonesia), Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.   

Wargadinata, Wildana dan Fitriani, Laily, 2008. Sastra Arab dan Lintas Budaya. 
Malang: Uin-Malang Press. 

  



 

131 

 

CURICULUM VITAE 

DATA DIRI 

Nama Lengkap  : M Yahya Muzaki 

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 23 Juni 1996 

Alamat Asal :Ds. Kertabesuki, Rt. 006/Rw. 001, Kec. Wanasari, 

Kab. Brebes. 

Alamat Yogyakarta : jl. Kembang Baru 3, Rt. 009/Rw. 070, 

Maguwoharjo, Depok,  Sleman 

No Hp   : 085643745135 

Email   : uciha6065.my@gmail.com 

Orang Tua 

Ayah   : Abd. Rosyad 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Ibuk   : Rodiyah 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Riwayat Pendidikan 

1. Tk Masyitoh Kertabesuki  Brebes  2001-2002 

2. SDN Kertabesuki 01   Brebes  2002-2008 

3. Mts Darunnajat   Bumiayu 2009-2011 

4. MA Darunnajat   Bumiayu 2011-2014 

 

mailto:uciha6065.my@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	الشعار
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	تجريد
	كلمة شكر وتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأولا لمقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب.تحديد المسألة
	ج. أغ راض البحث وفوائده
	د. التحقيق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	و. مناهج البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الرابع الاختتام
	أ. الخلاصة
	ب.الاقترح

	DAFTAR PUSTAKA
	CURICULUM VITAE

